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A HÁZIREND a Szálláson tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik, hogy biztosítsuk az Ön 
kellemes pihenését és elkerüljük az esetleges félreértéseket, szeretnénk, ha megismerkedne házirendünkkel. 
A foglalás igazolásánál feltételezhető, hogy Ön ismeri és elfogadja ezt a házirendet, valamint betartja az 
abban foglaltakat. A házirend be nem tartása a foglalás lemondását és az egész összeg megfizettetését vonja 
magával, tekintet nélkül a szállás korábbi elhagyására.

Bejelentkezés/ Kijelentkezés
A szobákat a megérkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni. Érkezéskor a vendég köteles a tulajdonosnak 
átadni az adatfelvétel miatt a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány) és a helyszínen 
fizetendő összeget. Vendégeink a szobákat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el.
A bejelentőlap aláírásával a vendég elfogadja a szálloda szabályzatát. A házirend be nem tartása a szállodából 
való kitiltást, néhány esetben kártérítési kötelezettséget (is) von magával.
A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a 
bejelentkezéskor kapott szobakulcsot a recepción leadni. Ezektől eltérő időben való ki/be jelentkezésre 
telefonos egyeztetés alapján van lehetőség.

 Reggeli
A reggeli büféreggeli formájában történik, azaz felszolgáló személyzet nélkül, a vendég maga szolgálja ki 
magát a reggeliző helyiségben felállított asztalokon található étel- és ital-választékból.A kínálatunk részét 
képező, meleg reggelire igényt tartó vendégeink részére,frissen készített villás reggelit szolgálunk fel.
A panzió  reggeli büféasztaláról korlátlan ételfogyasztást nyújt, azonban onnan sem étel, sem ital későbbi 
fogyasztás céljából nem vihető ki. A reggeli időtartama: 7:00 órától 10:30 óráig. Igény esetén korai reggeli 
kérhető. A szobaár nem tartalmazza a reggelit. A televizióval és légkondicionálóval felszerelt étkező 
helységben lehetőség van ételmelegítésre is. Reggeli: 1200 Ft/fő

Látogatók
A szálloda szobáiban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója 
magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek 
és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a szálloda kizárja.
A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után felárat számolhat fel a szálloda.

18 év alatti vendégek
14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete 
mellett tartózkodhat a szobában. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa 
okozott károkért.
A szálloda szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes 
személy kíséretében veheti igénybe.
Panziónk gyerekbarát szálláshely, szobáink kérésre pótágyazható kisággyal ill babakád, pelenkázó is 
ingyenesen kérhető. Ezenkívül a közös helységben egy játszósarkot is biztosítunk a kisebbek számára.
Az Étkező helyiségben etetőszék is rendelkezése áll szükség esetén.
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Szállodai eszközök, berendezések
A vendég köteles a szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű 
használatból eredő kárt a vendég a szálloda felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.
A szálloda berendezési, felszerelési tárgya a szálloda területéről kizárólag a szálloda előzetes engedélyével 
vihető ki. A szállodai szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a szálloda munkatársa, 
vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.
Hajszárító a recepción kérhető.
Szobák légkondicionáló berendezéssel felszereltek, külön térítési díj ellenében igénybe vehetőek.
990 Ft/szoba/éj

Wi-fi
A szállodában wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.
A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a szállodába való bejelentkezéskor, a szobakulcs átvételekor kapja 
meg. A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szálloda nem garantálja.
A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett 
közvetlen vagy közvetett károkért a szálloda nem vállal felelősséget.

Biztonság
A szálloda az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a vendégek és a szálloda 
vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, 
folyamatosan készít és rögzít felvételeket.
A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó 
utasításait követni.
Tűzoltó készülékek a szálloda folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a vendég köteles 
haladéktalanul riasztani a recepciót.

A szállodai szobában tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé 
nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, 
videokamerát – üzemeltetni.

Dohányzás
A szálloda nemdohányzó hotel. Ennek értelmében a panzió zárt helyiségeiben (beleértve a vendég-szobákat 
is), közösségi területein, valamint a panzióhoz tartozó teljes nyílt területen– a dohányzásra kijelölt helyek 
kivételével – szigorúan tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.
A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más 
személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigaretta használat 
abbahagyására. A vendég, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás 
betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.
Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt 
a szállodát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a szálloda jogosult az 
adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle 
követelni.
A szobában való dohányzás esetén a panzió minden esetben 30.000 Ft takarítási díjat számol fel.
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Napi takarítás
A szálloda naponta egyszer, 9:00 és 14:00 között takarítja a szobát.
Amennyiben a szoba takarítását végzők ezen időszak alatt a szoba külső kilincsén „Ne zavarj! Do not disturb” 
figyelmeztető táblát találnak, úgy a szoba takarítását nem végzik el, ezért a vendég díjcsökkentést vagy 
kártalanítást nem követelhet.
Környezetvédelmi szempontból kizárólag a fürdőszoba padlózatára helyezett törülközőket cseréli a szálloda. 

Parkolás
A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a szálloda fedetlen és nem őrzött parkolójában.
A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra.
Ha a vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentő lapon fel kell tüntetnie
a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe.
A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

Reptéri transzfer 
Azon szállóvendégeink akik repülővel utaznak, külön térítési díj ellenében vehetik igénybe a reptéri transzfer 
szolgáltatást, autómegőrzést. Parkoló Centrum Kft.   www.repteriparkolocentrum.hu.

Talált tárgyak
A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű 
cikkeket, gyógyszereket a szálloda megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a szálloda 3 hónapig őrzi.
 Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával 
és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. A szálloda 
által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a szálloda haladéktalanul átadja 
a területileg illetékes jegyzőnek.

Adatvédelem
A hotel a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni hotelbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve 
a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást.
E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.
A vendég tudomásul veszi, hogy a szálloda jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság 
részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei 
fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a 
szálloda nem emelhet kifogást.

A tulajdonosnak jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet, és ha meg-
bontja a békét. A szállás lemondása esetében, a házirend megsértése miatt, a vendégnek nem fizetődik vissza 
semmi sem, lényegtelenül a rövidített időszakra. A szállás igénybevétele előtt magától értetődik, hogy
a vendég elolvasta, megértette éselfogadta a házirendben foglaltakat. Minden reklamációt akkor veszünk 
figyelembe, ha azok a tartózkodás ideje alatt vannak jelentve. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.
Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez vagy a szállás munkatársaihoz.

Kellemes pihenést kívánunk!
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